
 

 

 

 

 

 

 

EXPO COP25 CHILE 2019 

2. - 13. 12. 2019  
SANTIAGO DE CHILE, CHILE 

ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE, ENERGETIKA, INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 

U příležitosti 25. konference OSN o změně klimatu se bude konat Expo 

COP25 Chile 2019, kde budou představeny inovativní řešení pro ochranu 

životního prostředí. Pavilon Green Zone je určen pro národní expozice a firmy 

z oblasti environmentálních technologií, vodohospodářství, energetiky 

(obnovitelné zdroje energií), elektromobility, smart technologií a těžebního 

průmyslu. https://www.cop25.cl 

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU EXPO COP25 CHILE 2019 

VYPLATÍ? 

 Konferenci navštíví zástupci ze 194 zemí světa 

 Českou republiku bude zastupovat delegace z Ministerstva životního prostředí ČR   

 Veletrh představuje jedinečnou příležitost pro prezentaci Vaší firmy a výrobků či 

služeb s přesahem do celého regionu Latinské Ameriky 

 Veletrhu se bude účastnit přibližně 300 vystavovatelů a očekává se návštěvnost 15 

000 lidí denně z řad zástupců národních delegací, odborné veřejnosti, firem a 

podnikatelů, výzkumných ústavů a institucí, ale také široké veřejnosti 

 Bude možnost představit unikátní české technologie na odborném semináři 

 Kancelář CzechTrade v Santiago de Chile pomůže zorganizovat 

jednání s potencionálními zástupci pro spolupráci na chilském trhu 

https://www.cop25.cl/
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VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE 

Environmentální technologie Smart Cities (inteligentní veřejné osvětlení, 

řízení křižovatek) 

Vodohospodářství (čistírny a úpravny vod, 

měření spotřeby) 

Smart Mining (inovativní řešení pro těžební 

průmysl) 

Energetika (obnovitelné zdroje energií – 

vodní, solární, větrná, biomasa, 

kogenerace) 

Likvidace ekologických škod, likvidace 

kalů, dekontaminace půd 

Smart grid, bateriová uložiště, měření a 

regulace 

Měření kvality ovzduší, systémy na 

odsíření a odprašení uhelných elektráren 

Energy Performance Contracting (EPC) 
Odpadové hospodářství, třídění odpadu a 

spalovny 

Elektromobilita (ve veřejné dopravě, 

systémy V2G a V2H, dobíjecí stanice) 
Systémy včasného varování 

  

CO NABÍZÍME ČESKÝM FIRMÁM? 

 Plochu o velikosti 36m2.  

 Společný stánek CzechTrade bude umístěn v Zeleném pavilonu (Green Zone). 

 Zajistíme plochu a výstavbu společného stánku s označením účastníků. 

 V případě, že se vaše firma nebude moci z časových důvodů účastnit celého veletrhu, 

nabízíme možnost prezentace vaší firmy zástupci CzechTrade. 

 Pomoc s organizací jednání s potencionálními zástupci na chilském trhu. 

 Po celou dobu konání veletrhu bude na stánku k dispozici zástupce CzechTrade. 
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VARIANTY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Osobní účast  

 Vlastní jednací prostor – stůl se 3 židlemi (v případě 2 zástupců 4 židle), infopult, stojan 

na katalogy, grafická výzdoba. 

 Prostor pro vystavení menšího počtu vzorků produkce (větší počet nebo rozměr 

exponátů pouze po dohodě s organizátory). 

 Pomoc s logistickými službami, případně při výběru hotelu a dopravy na výstaviště. 

 Zajištění vystavovatelských průkazů (max. 2 ks/3 ks na firmu). 

 Asistence během veletrhu a účast pracovníka CzechTrade při jednáních s vašimi 

obchodními partnery (dle volných kapacit). 

 Výstupem této služby bude závěrečná zpráva včetně informací o akci a doporučení 

konkrétních návazných kroků.    

 Cena: 60 000,- Kč + DPH (za plochu 6 m2) 

(pozn. maximálně 2 zástupci za firmu) 

 Cena: 90 000,- Kč + DPH (za plochu 9 m2) 

(pozn. maximálně 3 zástupci za firmu) 

 Katalogová účast  

 Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Chile formou vašich 

katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech. 

 Výstupem této služby pro vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů 

včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků. 

 Cena: 15 000,- Kč + DPH 

PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU 

 Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 31. 10. 2019.   

 Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura). 

 Včasné doručení požadovaných firemních materiálů, nejpozději do 22. 11. 2020.  
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Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných 

služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe 

na veletrh připravit. Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31.10.2019. 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Marek Zmrzlík 

CzechTrade  

Dittrichova 21, 128 01 Praha 2  

 

 

tel.: +420 224 907 539 

mobil: +420 725 818 461 

email: marek.zmrzlik@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK CHILE: 

Jiří Jílek   

Apoquindo 4700, Piso 11, Las Condes 

Santiago de Chile, Chile 

 

 

tel.: +562 243 418 52 

mobil: +56 9 9353 2180 

email: jiri.jilek@czechtrade.cz 
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PROSÍM OZNAČTE VÁMI VYBRANÉ SLUŽBY: 

 Osobní účast (6 m2)   60 000,- Kč + DPH 
 Osobní účast (9 m2)   90 000,- Kč + DPH  
 Katalogová účast    15 000,- Kč + DPH 

               
 

Místo, datum  .......................................................... Podpis  .............................................................. 

 

PŘIHLÁŠKU JE NUTNÉ ODESLAT POŠTOU NA ADRESU: 
Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 
Marek Zmrzlík 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
 
Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 
obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 
obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-
sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf  
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 


